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BAB IV  

STRATEGI KREATIF 

 

IV.1. KONSEP  VERBAL 

 IV.1.1.  KONSEP  KAMPANYE 

Perancangan Kampanye Sosial Stop Ejek Gemuk Terhadap Wanita 

Berbadan Besar. Bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindakan 

bullying yang masih ada di lingkungan masyaakat khususnya anak muda. 

Kampanye ini memiliki target utama yaitu anak muda remaja akhir – dewasa 

awal. Berdasarkan dari hasl beberapa survey yang di dapat masih maraknya 

kasus bulyying terhadap wanita gemuk yang di lakukan oleh pelaku tanpa 

mengerti bagaimana perasaan korban bulyying tersebut. Hal tersebut bisa 

terjadi karena beberapa faktor. Si pelaku yang memiliki latar belakang 

kehidupan yang tidak baik, sehingga mengganggu psikologi pola pikir 

mereka dalam keseharian. Sehingga pelaku mencurahkan pikirannya 

tersebut kedalam sebuah tindakan mengejek. Pada hasil penelitian yang 

telah di lakukan, pelaku lebih sering melakukan tindakan bulyying terhadap 

wanita gemuk, karena mereka menganggap bahwa orang gemuk itu lemah 

dan lambat dalam berpikir. Sehingga hal tersebut mampu mendukung 

tindakan bulyying yang di lakukan terhadap korban . Untuk mencegah hal 

terbut perlu di adakannya sebuah Kampanye Sosial STOP EJEK GEMUK.  

Kampanye ini akan di adakan dengan beberapa tahapan promosi. 

Promosi di tempat umum, roadshow di sekolah maupun kampus, dan 

berakhir dalam sebuah event “TO GATHER” . Event ini merupakan event 

yang mengumpulkan serta memaparkan sebuah perbedaan fisik namun 

memiliki dasar bahwa manusia itu sama. Di anjurkan agar target audience 

dapat memahami, bahwa kampanye sosial STOP EJEK GEMUK ini sendiri 

memiliki tujuan yang sama yakni, mereka kaum gemuk juga sama derajat 

nya dengan mereka yang senang membully. Sehingga dengan di adakannya 

kampanye ini, supaya target audience / pelaku bullying datang dan 

mendapatkan sebuah pemaparan agar mencegah dan mengurangi tindakan 

mereka yang senang membedakan dan senang mengejek Orang Gemuk.  
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IV.2. KONSEP VISUAL 

 IV.2.1.  KONSEP  LOGO 

Pada umumnya Wanita gemuk memiliki ciri khas bentuk tubuh yang 

besar . Secara psikologis kebanyakan orang yang memiliki tubuh besar 

memiliki tingkat kesabaran yang besar di bandingkan orang normal ( kurus ). 

Namun hal tersebut banyak di salah gunakan oleh para masyarakat 

khususnya anak muda untuk melakukan tindakan bullying. Sehingga secara 

tidak langsung hal tersebut membuat sakit hati para korban. Sebaiknya 

kejadian ini perlu di cegah karena jika berkelanjutan akan menjadi sebuah 

permasalahan dan ini merupakan sebuah tindakan kejahatan BULYYING.  

Berdasarkan latar belakang yang ada maka perlu di buat sebuah 

perancangan Kampanye Sosial Stop Ejek Gemuk Terhadap Wanita 

Berbadan Besar dengan memiliki konsep logo kampanye yang memadukan 

beberapa unsur elemen berupa :  

  

TUBUH BESAR + HATI + TITIK KUMPUL + TANGAN + PERINGATAN 

 

 

Gambar IV.1  Elemen bentuk Logo . 

 

Konsep dari logo kampanye ini merupakan visualisasi dari beberapa 

elemen bentuk berupa, tubuh wanita yang besar, lingkaran, bentuk hati, titik 

kumpul, dan pemakaian warna merah  yang di ambil dari beberapa contoh 

logo sebuah kampanye yang memiliki tujuan untuk melarang suatu masalah.  
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Logo ini terdiri dari picture mark dan letter mark. Picture mark logo 

kampanye ini memiliki dasar bentuk sebuah titik kumpul yang didalamnya 

memiliki sebuah bentuk hati yang melebar. Memiliki arti bahwa kampanye ini 

mengumpulkan anak muda yang sering membully maupun pernah melihat 

kejadian bullying di seketiar mereka. Bentuk hati di adopsi dari karakteristik 

wanita gemuk yang sebagian besar memiliki sifat yang rendah hati. Selain 

itu juga kampanye ini mengangkat sebuah kasus yang menyinggung 

perasaan dari orang gemuk. Bentuk hati yang melebar juga di ambil dari 

bentuk fisik orang gemuk yang memiliki ciri khas badan yang lebar. 

Letter mark dalam logo ini berupa judul kampanye “ Stop Ejek 

Gemuk “  yang di letakkan di sebelah picture mark. Logo ini menggunakan 1 

jenis font dekorasi lettering  karena dilihat dari target sasaran kampanye ini 

adalah anak muda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2 Logo Kampanye 

Sumber : Data Pribadi (2017) 
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IV.2.2.  PEMILIHAN WARNA 

Penggunaan warna logo dengan dominan warna merah dan putih. 

Logo ini tidak di perkenankan di letakkan pada bidang berwarna putih yang 

serupa maupun merah yang serupa dengan warna logo. Penggunaan warna 

merah di gunakan karena, kampanye ini merupakan sebuah kampanye yang 

bertindak untuk mencegah sebuah tindakan bulyying. Penggunaan elemen 

warna putih memiliki maksud lain bagi para pelaku dan korban setelah 

mendapatkan pengarahan kampanye ini dapat saling menghormati satu 

sama lain dan hidup dengan damai.    

 

 

 

 

 

 

 

 Merah    : Keberanian, simbolisasi Larangan 

 Putih    : Kedamaian, Persatuan 

 

Kampanye ini memiliki target sasaran anak muda dengan jenjang 

usia remaja akhir – dewasa awal . Maka dari itu penggunaan warna media 

promosi  menggunakan pemakaian warna yang di gemari anak muda jaman 

sekarang.  

 Kuning   : Kegembiraan 

 Orange-Merah  : Keseimbangan/Kehangatan  

 Merah Muda   : Kasih Sayang ( warna Wanita ) 

 Biru Muda   : Persahabatan  ( warna Pria ) 
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IV.2.3.  Tipografi Logo 

Logo Kampanye menggunakan satu jenis font, yaitu “Fs Zulia Pro”  

 Fs Zulia Pro 

 

Merupakan jenis font dekorasi berupa lettering. Yang memiliki 

karakter yang tebal memberikan kesan yang  tegas dan merupakan 

jenis font dekorasi lettering yang sesuai dengan karakteristik anak 

muda yang bebas.   

 

A B C D E F G H I J K L M N  

O P Q R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i  j k l m n o p q r s t u v w y z 

1234567890 

IV.2.4.  Tipografi Pada Media Promosi 

Penerapan jenis font dalam media promosi kampanye Stop Ejek 

Gemuk menggunakan 2 jenis font dalam body text. Berupa “abeatbyKai”  

dan “Aaargh Normal” . 
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 abeatbyKai  

 

Merupakan jenis font serif yang memiliki karakter yang lembut 

dan tegas, memberikan kesan yang dinamis sesuai dengan 

karakteristik anak muda.  

 Aaargh Normal  

Merupakan jenis font serif yang memiliki karakter yang lebih 

tipis dari font sebelumnya, tegas, simpel dan mudah di baca . 

A B C D E F G H I J K L M N  

O P Q R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n 

o p q r s t u v w y z 

1234567890 

IV.3.  Visualisasi Desain 

Kampanye Sosial Stop Ejek Gemuk ini di bagi dengan beberapa tahapan 

proses promosi visualisasi desain.  Dengan maksud dan tujuan agar target 

audience dapat memahami dan dapat menerima pesan dan tujuan yang di 

sampaikan dari kampanye ini. Dalam setiap tahapan, memiliki media yang berbeda 

– beda, berikut ini adalah tahapan tahapan yang di bedakan berdasarkan tahapan 

AISAS.  
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IV.3.1.  Attention 

 Ambient Media 

 

Media promosi pertama yang 

digunakan dalam kampanye ini berupa 

Ambient Media. Berupa cermin yang dapat 

merubah penampilan target audience 

menjadi layaknya orang gemuk . Sehingga 

mereka dapat merasakan bagaimana jika 

menjadi orang gemuk serta merasakan 

malu yang di rasakan oleh orang gemuk 

karena menjadi bahan bullying. Dengan 

visualisasi desain yang mencatumkan 

kalimat yang mengajak agar mencegah 

tindakan bullying terhadap orang gemuk. 

Penempatan di kampus dan sekolah. 

Gambar IV.1 Ambient Media 

Sumber : Data Pribadi (2017) 

 

 Poster 1 

 

Media promosi pembantu berupa poster 

yang mengangkat ISSUE tentang kejadian bullying 

yang masih ada di sekitar anak muda . Poster ini 

akan beredar di tempat tempat anak muda yang 

sering di kunjungi, Sekolah SMA, Kampus, dan 

Caffe. 

Gambar IV.2 Poster Iklan Issue 

Sumber : Data Pribadi (2017) 
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 Radio 
 

Promosi lisan yang dilakukan melalui media promosi radio 

yang menjelaskan tentang Kampanye Stop Ejek Gemuk . Dalam 

iklan lisan ini  berisikan tentang ISSUE bullying terhadap orang 

gemuk di kalangan anak muda . Berlanjut dengan dampak yang 

terjadi, dan akan di akhiri dengan mengajak anak muda ( pendengar 

radio ) untuk ikut serta dalam menjalankan kampanye ini serta 

mengikuti action Kampanye Stop Ejek Gemuk . Pemilihan radio di 

pilih karena, radio merupakan media lisan yang mudah di akses oleh 

siapa saja dan dimana saja . Media promosi Radio juga bisa di 

dengarkan di dalam mobil, sehingga memungkinkan untuk target 

audience mendengar iklan kampanye ini.  

IV.3.2.  Interest 

 Poster 2 

Media promosi berupa poster yang menggambarkan keadaan 

yang ada pada korban bullying saat ini. Poster ini akan beredar di 

tempat tempat anak muda yang sering di kunjungi, Sekolah SMA, 

Kampus, dan Caffe. Poster ini memberikan sifat penasaran, sehingga 

anak muda di anjurkan untuk memfollow instagram Stop Ejek 

Gemuk. 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3 Poster Ikla Dampak 

Sumber : Data Pribadi (2017) 
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 Teaser 

Video Teaser berdurasikan 20 detik. Teaser berisikan tentang 

kampanye Stop Ejek Gemuk. Dengan memberikan pengetahuan 

tentang tindakan bullying terhadap orang gemuk yang masih ada di 

sekitar anak muda. Dampak yang terjadi terhadap orang gemuk. 

Serta mengajak para anak muda untuk mengikuti action kampanye 

ini, dengan tujuan mencegah tindakan bullying serta mengurangi 

tindakan bullyying. Video ini akan di tampilkan dalam Media promosi 

Instagram . 
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Gambar IV.4  Tampilan Teaser 

Sumber : Data Pribadi (2017) 

IV.3.3. Search 

 Iklan Instagram 

Pada tahap search ini, anak muda di ajak untuk mengikuti 

rangkaian promosi dari kampanye Stop Ejek Gemuk melalui 

Instagram.  Dalam Instagram ini akan ada beberapa penjelasan 

mengenai kasus bullying yang ada di sekitar anak muda, serta 

dampak yang terjadi pada korban bullying. Promosi roadshow di 

kampus dan di sekolah . Serta mengajak para anak muda untuk 
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melakukan action Stop Ejek Gemuk dengan tujuan mencegah dan 

mengurangi tindakan bullying.  

Gambar IV.5  Feed Instagram 

Sumber : Data Pribadi (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.6  Tampilan Instagram 

Sumber : Data Pribadi (2017) 
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IV.3.4. Action 

Dalam kampanye Stop Ejek Gemuk ini menggabungkan tahapan 

Action dan Share. Dimana di adakannya sebuah roadshow di sekolah 

maupun di kampus, yang di lanjutkan dengan Event puncak berupa Action 

dari Kampanye Stop Ejek Gemuk di ruang publik . Media Promosi yang 

digunakan dalam roadshow berupa : 

 Banner 

Banner event ini di letakkan pada saat roadshow di kampus 

dan sekolah. Banner ini memberikan promosi mengenai Kampanye 

Stop Ejek Gemuk dari segi dampak dan memberikan informasi 

mengenai Event Action dari Kampanye Stop Ejek Gemuk . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.7  Desain X-banner 

(Sumber : Data Pribadi (2017) 
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 Totebag 

Sebagai salah satu merchandise dari kampanye ini. 

Merchandise ini hanya di berikan kepada anak muda ( pelopor ) yang 

memiliki niat untuk mencegah dan mengurangi tindakan bullying di 

sekitar anak muda. Di bagikan pada saat event roadshow di kampus 

dan sekolah. Totebag ini berisikan T-shirt officialy Kampanye Stop 

Ejek Gemuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gambar IV.8  Desain Totebag 

       Sumber : Data Pribadi (2017) 

Setelah melakukan rangkaian roadshow di kampus dan di sekolah. 

Kampanye ini akan mengadakan event puncak berupa action Kampanye 

Stop Ejek Gemuk yang bertempat di ruang publik pada saat Car Free Day 

Jalan Pahlawan Kota Semarang.  

 Booth Event 

Kampanye Stop Ejek Gemuk ini memiliki puncak acara 

berupa action. Dalam event ini yang berjudul kan To Gather memiliki 

tujuan untuk mengumpulkan anak anak muda untuk bertindak 

mencegah dan mengurangi kasus bullying yang terjadi pada orang 

gemuk . Event ini di dukung oleh Kementerian Pemberdayaan 
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Perempuan dan Perlindungan Anak Repunlik Indonesia. Selain itu 

event ini di meriahkan oleh Artis dan terdapat mini gallery mengenai 

orang gemuk serta kasus bullying yang pernah terjadi khususnya di 

Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.9 Layout 2D Event 

Sumber : Data Pribadi (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.10 Layout 3D Event 

Sumber : Data Pribadi (2017) 
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 Gate Event & Photobooth 

Penerapan Gate Event dalam Kampanye Stop Ejek Gemuk 

ini di ambil dari bentuk Logo Stop Ejek Gemuk. Konsep photobooth 

menggunakan ilustrasi orang gemuk dan orang kurus yang saling 

berangkulan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.11 Gate Event 

            Sumber : Data Pribadi (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.12 Photobooth 

Sumber : Data Pribadi (2017) 
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 Mini Gallery 

Dalam kampanye ini terdapat mini gallery yang berisikan 

tentang informasi mengenai orang gemuk dan kasus bullying yang 

pernah terjadi di Indonesia. 

 

Gambar IV.13 Informasi mengenai orang gemuk 

Sumber : Data Pribadi (2017) 

 T-shirt 

Kampanye Stop Ejek Gemuk ini tentunya dilakukan oleh 

beberapa anak muda (pelopor) yang sudah bergabung dan mau 

mencegah tindakan bullying dan di bantu oleh beberapa komunitas 

yang peduli akan kampanye ini . Penggunaan T-shirt ini sebagai 

bentuk aspirasi untuk mendukung Kampanye Stop Ejek Gemuk.  
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Gambar IV.14 T-shirt  

Sumber : Data Pribadi (2017) 

IV.3.4. Share 

Dengan berlangsungnya event To Gather sebagai acara puncak dari 

sosialisasi Kampanye Stop Ejek Gemuk. Dalam tahapan share disini akan di 

bagikan sebuah gelang yang nantinya akan di adakan sebuah challenge 

terhadap taget audience sebagai tolak ukur berhasilnya sosialisasi 

kampanye ini dan sebagai cara untuk memfollow up para target audience 

dalam mencegah tindakan bullying terhadap orang gemuk. 

 

 Wristband ( Gelang ) 

Dengan berlangsungnya event To Gather sebagai acara 

puncak dari sosialisasi Kampanye Stop Ejek Gemuk. Dalam tahapan 

share disini akan di bagikan sebuah gelang yang nantinya akan di 

adakan sebuah challenge terhadap taget audience sebagai tolak 

ukur berhasilnya sosialisasi kampanye ini dan sebagai cara untuk 

memfollow up para target audience dalam mencegah tindakan 

bullying terhadap orang gemuk. 
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Gambar IV.15 Desain Gelang 

   Sumber : Data Pribadi (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.16  Penggunaan Gelang 

               Sumber : Data Pribadi (2017) 

Action Kampanye Stop Ejek Gemuk ini dengan action 

pembagian gelang terhadap masyaakat umum. Bertujuan untuk 

memberi tahu dan menyebar luaskan kampanye ini kepada seluruh 

masyarakat yang belum mengetahui kampanye ini. Gelang sebagai 

salah satu bahan promosi yang fleksibel, dapat di pakai dan di bawa 

kemana saja target audience pergi. Dengan begitu, masyarakat yang 

tidak sengaja melihatnya pasti membaca dan pasti akan berpikir dan 

berusaha untuk ikut mau mencegah dan mengurangi tindakan 

bullying terhadap orang gemuk. 

 

 


